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VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a ustanovením § 3 Vyhlášky č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,
ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení do prvního
ročníku vzdělávání ve střední škole ve školním roce 2022/2023 pro tyto obory vzdělávání:
Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů:
1. 41-44-M/01 Zahradnictví maturitní obor

7 uchazečů

Školní část přijímacího řízení proběhne bez přijímacích zkoušek
Uchazeči budou hodnoceni podle těchto kritérií:
-

-

ukončená povinná školní docházka
zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem na přihlášce
studijní průměry za 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ
(případně za 1. pol. předposledního a 1. pol. posledního ročníku ZŠ)
(1-1,50 50bodů, 1,51-1,80 30bodů, 1,81-2,50 20bodů, 2,51 a více 10bodů)
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS
CoV 2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že
součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé
pololetí školního roku 2019/2020 - vyhláška č. 233/2020 Sb.), proto těmto
uchazečům I. pololetí 8. třídy ve školním roce 2019/2020 bude započítáno 2x a
výpočet se stanoví bez započtení II. pololetí 8. třídy školního roku 2019/2020.
známka z přírodopisu za 1. pol. 9. ročníku ZŠ
(případně za 1. pol. posledního ročníku ZŠ, maximální počet 5 bodů)

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podají uchazeči

do 1. července 2022 včetně.
Seznam přijatých uchazečů, bude zveřejněn v souladu s vyhláškou nejdříve 11. července 2022.
Uchazeč, který je přijat ke vzdělávání, musí odevzdat zápisový lístek, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

V Praze 13. června 2022

Ing. Bc. Ivan Roušal
ředitel školy
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